
 

Umowa Nr … 

  
Zawarta w dniu 25 sierpnia 2022 roku w Kępnie pomiędzy:  

Powiatem Kępińskim z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kępińskiego, reprezentowany przez:  

 

 

a: 

 

… 

zwany dalej „Wykonawcą” 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz  § 4 Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Kępińskiego zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 000,00 

złotych – uchwała nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021 r. została 

zawarta umowa o następującej treści: 

  

§ 1 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie polegające na: 

 

Opracowanie, aktualizacja, modyfikacja baz danych: 

Obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia 

Terenu, Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu geodezyjnego  00801_2.0003  Grębanin 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w warunkach technicznych będący 

integralną częścią zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie  

     02 grudnia 2022 r. 

2. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dokona zgłoszenia pracy geodezyjnej w 

zakresie Opracowanie, aktualizacja, modyfikacja baz danych: 

Obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, Geodezyjnej Ewidencji 

Uzbrojenia Terenu, Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu geodezyjnego  

00801_2.0003  Grębanin w Starostwie Powiatowym w Kępnie. 

3. Na etapie zgłaszania prac geodezyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym zakres i etapowanie 

odbierania dokumentacji z uwzględnieniem kolejności opracowania. Należy również uzgodnić 

formę i czasookresy pobierania materiałów i dokumentów przyjmowanych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwany PZGiK) w okresie wykonywania opracowania. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, a prace będą zrealizowane zgodnie z obowiązującymi standardami 

dotyczącymi tego rodzaju prac, warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

5. Analiza przydatności materiałów do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

 



  

§ 3 

 

1. Wykonawca pozyska cyfrowe zbiory danych niezbędne do realizacji zamówienia, materiały 

źródłowe PZGiK. 

2. Wykonawca prac wykorzystując w/w dane zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

§ 4 

 

1.  Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie  ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą wartości brutto … 

2.  Cena obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonych w warunkach technicznych. 

3. Strony ustalają możliwość rozliczenia prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy po 

zakończeniu prac: na podstawie faktury prawidłowo wystawionej w oparciu o protokół odbioru 

końcowego podpisany przez strony umowy po zrealizowaniu całości prac. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem bankowym w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany 

przez Wykonawcę oraz protokołu  odbioru końcowego. 

5. Zamawiający oświadcza, iż nie wyraża zgody na przelew jakichkolwiek wierzytelności przez 

Wykonawcę z tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający 

lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego stanu zaawansowania wykonanego opracowania. 

5. Płatnikiem jest Powiat Kępiński  z siedzibą w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,  

    NIP 619-20-19-753. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości przekazania 

przedmiotu umowy w celu dokonania jego odbioru końcowego. Przekazanie dokumentacji winno 

odbyć się  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia w/w zawiadomienia, a w przypadku odbioru 

końcowego nie później niż w dniu wskazanym w § 2 ust. 1. 

2. Odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona komisja, w skład której wejdą 

pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 

Powiatowego w Kępnie. 

3. Zamawiający może zlecić niezależnemu ekspertowi weryfikację wykonanych prac w zakresie 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w 

art. 12b  ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 

t.j. ze zmianami). 

4. W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem usług. 

§ 6 

 

1. W imieniu Wykonawcy pracami kierować będzie geodeta uprawniony posiadający uprawnienia 

z zakresu, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zmianami). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy.  

Jako osobę upoważnioną wyznaczony zostaje p. Maciej Tobias - Geodeta Powiatowy, a w razie 

jego nieobecności p. Karolina Latusek – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej lub inna osoba wyznaczona jako zastępująca. 



  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przebiegu realizacji przedmiotu umowy 

oraz do uzyskania od Wykonawcy – na pisemne żądanie – sprawozdania o postępie prac. 

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie materiały źródłowe udostępnione przez Zamawiającego 

w celu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia prac objętych niniejszą umową w 

wysokości 2,0 % wartości ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) za opóźnienie w poprawieniu ujawnionych błędów, wad lub usterek w wysokości 2,0 % 

wartości ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od 

dnia wyznaczonego do ich poprawienia, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości ustalonego w § 4ust. 1 wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % kwoty określonej w §  

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej szkody, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim informacji, jakie uzyskał od 

Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zobowiązania zawarte w ust. 1 trwają niezależnie od zakończenia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca upoważni imiennie osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego prace objęte 

niniejszą umową do pozyskania i odbioru od Zamawiającego dokumentów oraz informacji 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Opracowanie będące przedmiotem umowy z chwilą przekazania staje się własnością 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania usługi. 

2. Zamawiający może żądać poprawienia ujawnionych błędów, wad lub usterek w terminie 

zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji tj. 48 miesięcy od momentu podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w § 1 

3. Ujawnione błędy, wady lub usterki Wykonawca poprawi w ramach należnego wynagrodzenia. 

 

 

 

§ 10 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 



  

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

  

  

  

Zamawiający                                                                                                               Wykonawca  

 

 


